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بیانیه هیات داوران

هیات داوران مسابقۀ سردر ورودی دانشگاه شیراز جلسۀ نهائی خود را برای رؤیت آثار ارسالی در تااری یکشابهه ششا
بهمن ماه در محل مهمانسرای دانشگاه شیراز در تهران راس ساعت  ۴۱تشکیل داد .در بررسی اول و مقدماتی روشان
شد که تقریهاً هیچیک از آثار به تمامی پاسخگوی خواست پروژه نمیباشد .در اجرای قواعد اعالم شده در برنامه طرح و
با بررسی دقیقتر آثار ابتدا پروژه هائی که به اتفاق آراء بیشترین فاصله را با طرح خواسته شده داشتبد حاف تاا امکاان
دستیابی به آثاری که دارای ارزشهای معمارانه بیشتری هستبد فراه گردد .بدینترتیب از  55اثر تحویل شده به مسابقه
نهایتاً  ۴۱اثر برای بحث و بررسی دقیقتر برگزیده شد .با ورود به جزئیات هریک از این پروژهها بر اساس ضابطۀ اعالم
شده در مسابقه  ۶اثر انتخاب و رتهه ببدی شد .آثار قرار گرفتاه در رتهاه هاای  ۱و  5و  ۶بارای قادردانی و ساااس از
شرکت کببدگان محترم آن بدین شرح میباشد:
کد  ،۴551کد  ،7731کد ۱۴71
هیات داوران در تعیین رتهه اول تا سوم نیز نیازمبد مرور و تطهیق چبد بارۀ موضوع مسابقه و کیفیت پاسخگوئی طرحها
به آن بود .زیرا از یکسو پایهبدی به قواعد مسابقه ضرورت داشت تا سه طرح اول و دوم و سوم مشخص شود و از سوی
دیگر کیفیت کارهای ارائه شده امکان چبین انتخابی را فراه نمینمود .با بحث و تامال کاافی داوران باه ایان نتیجاه
رسیدند که طرح شمارۀ  5555که طرحی واقع گرایانه با نگاهی متعار و معمول به سردر ورودی است را بعبوان طارح
اول و طرح شمارۀ  ۴157با توجه به کیفیت تفکیک عابر پیاده از سواره و بکارگیری آجر در تباساب باا محایط اطارا
بعبوان طرح دوم و نهایتاً طرح شمارۀ 5۱53را که با گرایش به بهرهبرداری از برخی مفاهی معماری خودی و توجاه باه
استفاده از عباصر طهیعی متاسفانه تباسب الزم با مفهوم سردر ورودی را نداشت بعبوان طرح سوم برگزیدند.
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